Srdečně vás zveme na valnou hromadu Ostravské organizace vozíčkářů, spolek (OOV), která se bude konat v kanceláři a dispečinku OOV bezbariérového
Domu s pečovatelskou službou (DPS)
na Horymírově ulici v Ostravě-Zábřehu
dne 17. října 2019 ve 14 hodin.

Sídlo kanceláře a dispečinku OOV

Program
● Zahájení.
● Volba mandátové a návrhové komise.
● Zpráva o plnění plánu činnosti a finančního plánu za rok 2018 a 1.–9.
měsíc období roku 2019.
● Zpráva kontrolní a revizní komise
za rok 2018 a 1.–9. měsíc období roku
2019.
● Plán činnosti a finanční rozpočet
na rok 2020.
● Diskuse.
● Schválení návrhu usnesení.
● Závěr.
Těšíme se na vaši bohatou účast!
Správní rada

Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost
ustanovení § 16 b, zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, které
stanoví limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních důchodů ve III. stupni
a dále pro osoby, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění
podmínek jim není invalidní důchod vyplácen. Podrobnější informace k tomu najdete na webu NRZP ČR.
Pokud příjemci invalidních důchodů
(ID) chtějí, aby od 1. 1. 2020 měli limit
na doplatky na léky pouze ve výši 500 Kč
ročně, musí splnit základní podmínku,
a to že do 31. 12. 2019 předloží svojí
zdravotní pojišťovně kopii rozhodnutí
o přiznání ID. Pokud jde o osoby, kterým
byl přiznán II. nebo III. stupeň invalidity,
ale pro nesplnění podmínek jim není vyplácen ID, musí svojí zdravotní pojišťovně dát kopii příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu.
NRZP ČR dále upozorňuje, že zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že každý pojištěnec, který
má limit na doplatky na léky, musí
do 8 dnů nahlásit svojí zdravotní pojišťovně změny, které se týkají ID III. stupně, případně změny ve II. a III. stupni invalidity.
(red)
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Mgr. Milan Langer zemřel ve středu
7. 8. 2019 v Rodez (Francie) ve věku dožitých 60 let. O jeho úmrtí informoval
na sociálních sítích Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Právě Milan spolek založil
a dvacet let byl jeho předsedou. Působil
i v dalších organizacích pro zdravotně
postižené, jako je Svaz invalidů nebo Asociace muskulárních dystrofiků. Byl také
předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje. Patřil k zakladatelům projektu Bezbariérová
Olomouc. Zároveň byl i účastníkem prvního kurzu k sexuální asistenci v Česku,
který organizovala Rozkoš bez rizika.
V letech 2010 až 2014 byl olomouckým
zastupitelem.
Jeho kolegové a přátelé ho znali jako
dobrosrdečného člověka, se kterým byla
vždy zábava a skvělá spolupráce. Celý život se potýkal se svalovou dystrofií a i když
věděl, že tato nemoc se s přibývajícím věkem postupně zhoršuje, nikdy si problémy
nepřipouštěl.
„Nepokazil žádnou legraci. Nikdy nebyl takový, že by se nějak stranil, snažil se
vždycky všeho zúčastňovat,“ říká Marie
Svobodová, předsedkyně výboru Trendu.
Milan se nedávno se vypravil na tři
a půl tisíce kilometrů dlouhou pouť do Santiaga de Compostela, po čtyřech měsících
však musel cestu vzdát kvůli zhoršenému
zdravotnímu stavu.
Nezapomeneme, Milane!
Redakce VOZKY

